
OPINIÃO
Decisões políticas 

comprometem
o judiciário

A Justiça é corretamente 

tida como o último 

recurso do cidadão 

individualmente e das 

instituições em geral

Portanto, é igualmente 
correto esperar-se deci-
sões justas baseadas nos 

princípios jurídicos, nas provas 
e no conteúdo dos autos para 
que o resultado produzido seja 
efetivamente o mais isento e 
imparcial possível, ou seja, uma 
decisão justa. Não é aceitável 
que sentenças sejam prolata-
das sob efeito de ilações e de 
outros princípios. 

Infelizmente, ultimamente 
temos visto nos tribunais supe-
riores desfechos não condizen-
tes. Mais especifi camente, nos 
processos que envolvem a po-
lítica as decisões têm sido no-
toriamente com viés político, 
o que é errado e perigoso. As 
sentenças devem ser defi nidas 
de forma superior, sem outras 
preocupações, especialmente 
quanto a possíveis efeitos ou 
desdobramentos que even-
tualmente possam provocar. 
Se assim não for a justiça não 
será justa, terá desviado seu 
objetivo.

Exponho aqui pelo menos 
três exemplos recentes evi-
denciando decisões políticas 
adotadas em processos de 
elevada importância no cená-
rio nacional:

Na votação do impeachment 
de Dilma Rousseff, em sessão 
do Congresso Nacional pre-
sidida pelo ministro Ricardo 
Lewandowski, então presi-
dente do STF, este se valeu de 
acordo de entendimento para 
adotar resolução claramente 
política ao cassar o mandato 
e não suspender os direi-
tos políticos da presidente. 
Lembremos que no idêntico 
processo sofrido por Fernando 
Collor, mesmo ele havendo 
renunciado ao mandato a pena 
da inelegibilidade foi aplicada.

Posteriormente, o então 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, descumpriu deter-
minações do STF e não sofreu a 
mínima admoestação, quando 

se sabe que o não acatamento 
de ordem judicial pode resul-
tar até em prisão imediata. O 
judiciário fez vista grossa para 
não criar problemas políticos.

E no julgamento da chapa 
Dilma-Temer, o TSE protago-
nizou pelo seu presidente uma 
solução essencialmente políti-
ca. Em seu decisivo voto o mi-
nistro Gilmar Mendes deixou 
claro que seu posicionamento 
baseou-se não no processo em 
si, mas na preocupação com 
a situação do país. Expressa-
mente, o presidente do Tribu-
nal frisou: “Não se substitui um 
presidente da República a toda 
hora”, e mais adiante disse: “E 
preferível pagar o preço de um 
governo ruim e mal escolhido 
do que uma instabilidade no 
sistema”.

É até compreensível o cuida-
do com a estabilidade política 
e institucional, porém, este 
não deve ser o escopo central 
de um julgamento. Por isso, 
entende-se que a Justiça não 
pode e não deve ser aplicada 
mediante subterfúgios ou 
critérios pessoais do julgador 
para não estabelecer perigoso 
precedente capaz de afetar a 
credibilidade na elevada mis-
são do judiciário quando da 
apreciação de processos das 
mais distintas naturezas. Pode 
inferir que os fi ns alcançados 
pelo delito venham eventual-
mente a justifi car os meios, 
além de gerar sofi smas sobre 
as próprias decisões. 

Quando a opinião pública 
passa a constatar desvios de 
foco do judiciário fi ca propensa 
a desconfi ar da sua efi cácia e 
de sua isenção, fato eviden-
temente negativo, porque é 
essencial que se resguarde a 
Justiça como elementar garan-
tia ao cidadão e aos preceitos 
institucionais. 

É fundamental que o judici-
ário tome seus cuidados. Até 
porque as decisões das altas 
cortes produzem acórdãos, 
súmulas e jurisprudência se-
guidos pelas demais instâncias.

 
(*)- É empresário, médico e professor. 

Foi Ministro da Saúde e Deputado 
Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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O modelo será disponibilizado para os celulares dos motoristas.

O Contran aprovou a criação 
da Carteira Nacional de Habi-
litação Eletrônica (CNH-e). A 
versão digital terá o mesmo 
valor jurídico daquela feita 
em papel e estará disponível 
a partir de fevereiro de 2018. 
O modelo será disponibilizado 
para os celulares dos motoris-
tas e a certifi cação será válida 
tanto por certifi cado digital 
como por QRCode, os códigos 
de barra que podem ser es-
caneados instantaneamente.

Com isso, os agentes de 
trânsito ainda poderão aces-
sar o histórico daquele moto-
rista através de um aplicativo, 
que ainda está em fase de 
testes. Os motoristas ainda 
terão acesso a versão em pa-
pel do documento e, aqueles 
que desejarem, poderão ter 
também a versão digital que 
será acessada através de uma 
senha pessoal. Para solicitar a 

Copa do Mundo do 
Tiramisú

Um dos doces italianos mais 
famosos no mundo, o tiramisù 
será tema de uma competição 
internacional. A primeira edição 
da Copa do Mundo do Tiramisù 
ocorre em novembro e fará confei-
teiros amadores de vários países 
disputarem o título de melhor 
receita. O torneio será disputado 
entre os dias 4 e 5 de novembro, na 
cidade natal do tiramisù, Treviso, 
que fi ca no Vêneto.

A competição foi idealizada 
pela empresa Twissen, especia-
lizada em turismo gastronômico, 
e só poderão participar confeitei-
ros amadores. Os competidores 
poderão se inscrever em duas 
opções de prova. A primeira se 
refere à reprodução da receita 
original do tiramisù, que leva 
ovos, queijo mascarpone, açú-
car, café e cacau. A outra será 
a preparação de uma versão 
personalizada do doce. 

O júri do concurso será com-
posto por especialistas e pelo 
público em geral, os quais de-
gustarão todas as receitas. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
site (www.tiramisuworldcup.
com) e custam 20 euros (ANSA).

Há 15 anos a Festa Literária Internacional de Paraty

leva cultura à cidade.

A abertura foi no Auditório 
da Matriz, com a mesa 
literária ‘Lima Barreto: 

Triste Visionário’. Com direção 
de cena de Felipe Hirsch, o ator 
e escritor Lázaro Ramos e a 
historiadora e antropóloga Lilia 
Schwarcz debateram a vida e a 
obra do escritor carioca Afonso 
Henriques de Lima Barreto, 
homenageado deste ano pela 
Flip. O show de abertura, logo 
depois, no Auditório da Praça, 
esteve a cargo do pianista An-
dré Mehmari, que executou a 
Suíte Policarpo, criada para o 
evento, inspirada no mundo de 
Policarpo Quaresma, persona-
gem de Lima Barreto. 

Na avaliação da secretária 
de Cultura de Paraty, Cristina 
Maseda, a Flip é “extrema-
mente importante. São 15 
anos que a cidade tem a festa 
literária. Nota-se um impac-

Licença não 
remunerada 

de até 6 
anos para 
servidores 
federais

Após anunciar o Progra-
ma de Desligamento Volun-
tário (PDV) para servido-
res do Poder Executivo, o 
Ministério do Planejamen-
to divulgou a possibilidade 
de os funcionários públicos 
federais aderirem a uma 
licença incentivada sem 
remuneração (LIP). Nela, 
os trabalhadores poderão 
suspender temporaria-
mente o vínculo com a ad-
ministração por três anos 
consecutivos, prorrogáveis 
por igual período, receben-
do como incentivo o valor 
equivalente a três meses 
de sua remuneração. 

O servidor que optar pela 
medida não poderá retor-
nar ao trabalho antes do 
fi m do prazo acordado. Em 
nota, o Ministério do Pla-
nejamento informou que 
os servidores que optarem 
pela adesão ao programa 
perderão o vínculo com a 
administração pública e, 
portanto, deixarão de par-
ticipar do Regime Próprio 
de Previdência Social.

Para a pasta, assim como 
a LPI, o PDV e a jornada de 
trabalho reduzida com re-
muneração proporcional, 
visam “aumentar a efi ci-
ência no serviço público”. 
A adesão poderá ser feita 
já em 2017, e não há prazo 
fi nal estipulado para que 
o servidor interessado 
possa aderir ao programa. 
O impacto fi nanceiro da 
medida será observado em 
2018 (ABr).

Coreia do Norte prepara novo lançamento de míssil.

A Coreia do Norte estaria 
preparando um novo teste com 
mísseis e um novo lançamento 
deve ser realizado nos próxi-
mos dias, informaram fontes 
da Defesa dos Estados Unidos 
à mídia norte-americana. As 
informações apontam que o 
míssil lançado seria de alcance 
internacional e que teria capa-
cidade de atingir o Alasca.

De acordo com as informa-
ções do Pentágono, houve um 
aumento da movimentação de 
veículos próximo a um dos 
locais mais comuns de lança-
mentos, a cidade de Kusong, 
desde a última sexta-feira 
(21). O mais provável é que o 
teste ocorra hoje (27), data em 
que o país celebra o “Dia da Vi-
tória”, quando houve o fi m do 
confl ito armado com a vizinha 
Coreia do Sul. O último lan-
çamento de um equipamento 
semelhante, ocorrido em 4 

‘Abaporu’ é umas das obras mais

icônicas de Tarsila.

O Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMa), um dos mais importantes do mundo, 
anunciou que fará a primeira grande exposição 
da artista brasileira Tarsila do Amaral em feve-
reiro de 2018. Serão apresentadas 130 obras 
de uma das vanguardistas do modernismo do 
século 1920, em peças que passarão por toda a 
trajetória da brasileira, na maior exposição dela 
nos Estados Unidos até hoje.

O título da exposição será “Tarsila do Amaral: 
inventing Modern Art in Brasil” (“Tarsila do 
Amaral: inventando a Arte Moderna no Brasil”, 
em tradução livre) e a mostra contará com a obra 
brasileira de arte mais cara de todos os tempos: o 
famoso “Abaporu”, de 1928, que atualmente per-
tence ao argentino Eduardo Costantini. De acordo 
com o MoMa, Tarsila foi uma das responsáveis 
“para o nascimento da arte moderna no Brasil” 
e inspirou dezenas de artistas nacionais (ANSA).
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Festa Literária de Paraty começou 
ontem, mudando rotina da cidade
A cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, sedia, desde ontem (26), a 15ª edição da Festa 
Literária Internacional de Paraty (Flip)

Mimo, festival de música; do 
Encontro de Ceramistas, sem 
falar na Festa do Divino, que é 
patrimônio cultural do Brasil.

O grande legado da Flip, da 
Flipinha, que é voltada para o 
público infanto-juvenil, e da 
Flipzona, que incentiva a lei-
tura e a produção cultural por 
meio de novas mídias, é o forte 
impacto no índice de leitura da 
população, afi rmou Cristina. 
Todas as escolas municipais 
contam hoje com acervos de 
literatura infantil e juvenil de 
alta qualidade. “As crianças 
leem mais, há hora de leitura 
nas escolas, a literatura hoje 
na cidade tem um destaque 
importante”. Antes da Flip, a 
secretária informou que “não 
havia sequer um livro infantil 
na cidade. Daí a Flip ter uma 
importância enorme”, contou 
(ABr).

to impressionante na vida 
cultural, no reconhecimento 
de Paraty como um destino 
de cultura, como uma cidade 
onde a cultura tem um lugar 

preponderante diante dos 
outros setores”, disse. Cristina 
lembrou que, além da Flip, 
Paraty é sede do Paraty em 
Foco, festival de fotografi a; do 

Carteira de Habilitação terá 
versão digital a partir de 2018

CNH-e, o motorista precisará 
fazer um cadastro no Portal de 
Serviço do Denatran e confi r-
mará seu email com a utilização 
de um certifi cado digital. 

O cadastro deve ser feito 
através de um equipamento 
que permita esse tipo de cer-
tifi cação ou em um posto do 
Detran. O cadastro será ativado 

quando o usuário receber um 
link no email informado, onde 
será necessário fazer um login 
usando o aparelho celular. 
Após isso, será criada uma 
senha de segurança (PIN) 
para armazenar os dados 
com segurança e essa senha 
será usada todas as vezes que 
acessar a CNH-e (ANSA).

Pyongyang prepara teste com 
míssil que pode atingir Alasca

de julho, foi bem sucedido e 
causou preocupação ao redor 
do mundo.

Ainda ontem, a agência de 
notícias norte-coreana KCNA 
informou que o país pode fazer 
um “ataque nuclear” no “cora-
ção dos EUA” se a postura de 

Washington continuar a ser a 
de ameaças a Pyongyang. Para 
a agência, “fi cou claro” que a 
postura norte-americana sob 
o comando de Donald Trump 
é “causar uma mudança de 
regime” e derrubar o “líder” 
Kim Jong-un (ANSA).

Tarsila terá grande exposição no 
MoMa em 2018

Produção de aço bruto 
no Brasil

São Paulo - A produção 
de aço bruto no Brasil em 
junho somou 2,649 milhões 
de toneladas, aumento de 4% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado, divulgou nesta 
quarta-feira, 26, o Instituto 
Aço Brasil (IABr).

Já a produção de laminados 
chegou em 1,814 milhão de 
toneladas no mês passado, 

aumento de 2,3% na relação 
anual. A de aços planos, por 
sua vez, cresceu 13,5%, para 
1,1 milhão de toneladas no mês 
passado.

Já a produção de aço longo 
caiu 11,3% em junho ante junho 
de 2016, para 714 mil toneladas. 
As importações de aço, em vo-
lume, cresceram 108,7%, para 
192 mil toneladas (AE).


